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1. โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ ่ง มีการใช้ไอโอดีนในการรักษามะเร็งต่อม ไทรอยด์ โดยมีใบอนุญาต
ครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี ที่ยังคงมีอายุอยู่ ในการนี้ กตส. ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงพยาบาลดังกล่าว
ตามแผนประจำปี ในระหว่างการตรวจสอบพบว่า  

1.1 บริษัทที่รับขนส่งทั่วไปดังกล่าวไม่ทราบว่าสินค้าที่ขนส่งคืออะไร จากการตรวจสอบรถที่ขนส่ง
วัสดุกัมมันตรังสีพบค่ากัมมันตรังสี 2.5 mSv/h ที่ระยะสัมผัส และ 0.3 µSv/h ที่ระยะห่าง 2 เมตรจากรถที่ขนส่ง 
เจ้าหน้าที่ กตส. พบว่า เมื่อขนย้ายสารไอโอดีนรังสีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากบริษัทขนส่งได้ยกกล่อง
ที่ใส่สารไอโอดีนรังสี โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีการติดมาตรวัดรังสีประจำตัวบุคคล แต่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
ขนส่งไม่มีการติดมาตรวัดดังกล่าว  

1.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ได้เปลี่ยนคนจากที่เดิมเคยยื่นเอกสาร ปส. และไม่พบเอกสาร
แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ ปส. ทราบ และระดับของ RSO ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องดูแล 

1.3 การใช้วัสดุกัมมันตรังสีชนิดไม่ปิดผนึก (Unsealed source) ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย 
โดยมีระบบกำจัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีแยกออกจากระบบกำจัดน้ำเสียทั่วไป จากการตรวจสอบ
เอกสารพบว่ามีการเก็บข้อมูลการปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่เป็นของเหลวเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่
พบเอกสารการเก็บย้อนหลัง ในข้อนี้ขอให้แยกการพิจารณาเป็น ๒ กรณี 

1.3.1 น้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที ่ปล่อยออกมีค่าปริมาณรังสีไม่เกินเกณฑ์ที่
กำหนดในกฎกระทรวงกฎกระทรวง การปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

1.3.2 น้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่ปล่อยออกมีค่าปริมาณรังสีเกินเกณฑ์ที่กำหนด
ในกฎกระทรวงกฎกระทรวง การปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(เฉลย ผิดตามกฎกระทรวงการปล่อยทิ้งกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2561 ข้อ 7 กล่าวว่า ผู้ดำเนินการปล่อยทิ้งกาก
กัมมันตรังสีต้องจัดให้มีการเก็บข้อมูลการปล่อยทิ้ง กากกัมมันตรังสีไว้อย่างน้อยห้าปี) 
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2. โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มีใบอนุญาตครอบครองและใช้วัสดุกัมมันตรังสี สำหรับงานเวชศาสตร์นิวเคลยีร์ 

โดยมีลักษณะการใช้งานคือให้ผู้ที่ทำการรักษากลืนเม็ดแคปซูลซึ่งเป็นสารเภสัชรังสีด้วยตนเอง  จากการตรวจสอบ
พบว่า  

2.1 ไม่มีเจ้าหน้าที่ RSO โดยที่ตอน กตส. ประสานงานตรวจกับ RSO ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตแจ้งว่า 
RSO เพ่ิงลาออกไปและหน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดหา RSO คนใหม่  

เมื่อ กตส. ตรวจสอบข้อมูลจาก กอญ. ทราบเพ่ิมเติมว่า RSO คนเก่าได้มีหนังสือแจ้ง ปส. ขอให้ตัด
ชื่อออกจากใบอนุญาตดังกล่าว เนื่องจาก ได้ลาออกจากโรงพยาบาลข้างต้นแล้ว  และ ปส. ได้ทำหนังสือแจ้ง
หน่วยงานจัดหา RSO คนใหม่ ภายในระยะเวลา 30 วัน   ประเด็นนี้ขอให้พิจารณาเป็น 2 กรณ ีดังนี้  

2.1.1 ขณะที่ไปตรวจสอบยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด  
2.1.2 ขณะที่ไปตรวจสอบล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนด 
 

2.2 มีการจัดทำแผนป้องกันอันตรายจากรังสีเพื่อประกอบการขออนุญาตในลักษณะทั่วๆไปและมี
การทบทวนแผนดังกล่าวทุกๆ 3 ปี แต่เนื้อหาของแผนป้องกันอันตรายจากรังสีไม่ปรากฏกรณีที่ผู้ที่ทำการรักษา
อาเจียนเม็ดแคปซูลสารเภสัชรังสีหลังจากกลืนลงไปชั่วขณะหนึ่ง 
(เฉลย ไม่มีระเบียบกำหนดที่ชัดเจนโดยร่างกฎกระทรวงกำหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
วัสดุกัมมันตรังสี ข้อ 12(5) กล่าวไว้แบบกว้างๆ กล่าวคือ กำหนดว่าแผนปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินทางรังสี และมีเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆสาหรับระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีอย่างเพียงพอ แต่เนื่องจากกรณี
ดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นจึงควรต้องมีการแจ้งเตือนและแนะนำให้แก้ไขแผนป้องกัน
อันตรายจากรังสี) 
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3. ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าและครอบครองวัสดุกัมมันตรังสี กตส. ได้ไปตรวจสอบตามแผนประจำปี ไม่พบ

วัสดุกัมมันตรังสีตามท่ีระบุในใบอนุญาตครองครองหรือใช้ ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตได้ให้ข้อมูลว่า   
3.1 ไม่ไดม้ีการนำเข้า แต่ลืมแจ้ง ปส.  
3.2 วัสดุกัมมันตรังสีสูญหาย 
ประเด็นนี้ให้แยกพิจารณาเป็น 2 กรณีดังกล่าวข้างต้น  โดยเมื่อ กตส. ตรวจสอบข้อมูลจาก กอญ. ทราบ

เพิ่มเติมว่า เมื่อครบกำหนด ๖ เดือน ตามอายุของใบอนุญาตนำเข้า กอญ. ตรวจสอบแล้วยังไม่มีการรายงานการ
นำเข้า  และ กอญ. จึงมีหนังสือเตือนให้มีการายงานการนำเข้า แต่ผู้รับใบอนุญาตยังคงไม่มีการรายงานใดๆ   

ดังนั้น เมื่อไม่มีการรายงาน กอญ. จึงไม่สามารถยกเลิกใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีได้ 
ดังนั้น เมื่อเวลาล่วงเลยไป กตส. ไปตรวจสอบตามใบอนุญาตดังกล่าว จึงไม่พบวัสดุกัมมันตรังสีตามใบอนุญาต  
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4. ผู้รับใบอนุญาตครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี ประเภทที่ 2 สำหรับด้านอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

อุปกรณ์ถ่ายภาพด้วยรังสีแกมมาทางอุตสาหกรรมจำนวน 10 ชุดโดยเป็นโมเดลเดียวกันทั้งหมด) จากการตรวจสอบ 
พบว่า  

4.1 การใช้งานจริงมีการสลับการใช้งานของ ตัว Projector, Guide tube และ Drive cable ไปมา
ไม่ตรงตามชุดเดียวกันทั้งหมด  

(เฉลย ไม่มีระเบียบบังคับ แต่เนื่องจากผลตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องโดย go - no go gauge 
เป็นการตรวจสอบแบบชุดใครชุดมัน ดังนั้นการนำอุปกรณ์ไปใช้โดยสลับขุดกันจึงไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน จึงควร
ต้องมีการตักเตือนและให้แก้ไขการปฏิบัติ) 

4.2 ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี จำนวน ๔ คน อ่านค่าได้ 10 mSv ในรอบการประเมินแรก และรอบการ
ประเมินที่สอล พบว่า มีอีกจำนวน ๓ คน อ่านค่าได้ 8 mSv จากผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทั้งหมด ๓๐ คน ในข้อนี้ให้
แยกพิจารณาเป็น ๒ กรณี คือ  

4.2.1 ผู้ปฏิบัติงาน ๔ คนแรก และ ๓ คน เป็นคนละคนกัน 
4.2.2 ผู้ปฏิบัติงาน ๔ คนแรก และ ๓ คน เป็นคนกลุ่มเดียวกัน  
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5. โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง มีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี พ.ป.ส.๔ค–๑ สิ้นอายุ ใน

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประเภท 1 เป็นเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น (Linac) ใช้สำหรับการฉายรังสีรักษา จาก
การตรวจสอบประจำปีตามแผน พบว่า  

5.1 ประตูห้องชำรุดไม่สามารถกำบังรังสีได้ โดยประเมินระดับรังสีที่หน้าประตูได้ 30 ไมโครซีเวิร์ต 
ต่อสัปดาห์ 

5.2 เครื่องสำรวจรังสี (Survey Meter) ชนิด IC ไม่ได้รับการสอบเทียบ 
5.3 มีผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสีรอบห้องปฏิบัติการทางรังสี ความถี่ทุก ๖ เดือน โดย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
5.4 ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีไม่ได้ใช้ OSL ทุกคน 
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6. บริษัทเอกชนมีใบอนุญาตครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี  พ.ป.ส.๔ค–๒ สิ้นอายุ ในวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประเภท 2 เป็นเครื ่องเอกซเรย์ถ่ายภาพทางรังสีทางงานศึกษาวิจัย  (X-ray Research 
Radiography) จาการตรวจสอบประจำปีตามแผน พบว่า  

6.1 Door Interlock ของประตูห้องฉายรังสีชำรุดจึงไม่สามารถฉายรังสีได้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เป็นต้นมา ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม 

6.2 ไฟแสดงสถานะการฉายรังสีหน้าห้องปฏิบัติการทางรังสี ให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
6.3 ไม่มีสัญลักษณ์ทางรังสี ในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานทางรังสี 
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7. สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งมีใบอนุญาตครอบครองและใช้เครื่องกำเนิดรังสีประเภท 1 เมื่อการ
ตรวจสอบประจำปีตามแผน พบว่า สถาบันดังกล่าวได้มีการ มีการติดตั ้งและใช้งาน เพิ ่มระบบลำเรียงแสง 
(Beamline) จาก 5 ระบบ เป็น 8 ระบบ พร้อมติดตั้งสถานี (Station) เพิ่มเติมสำหรับการทดลองในรูปแบบตา่งๆ 
เพ่ือรอบรับงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น โดยไม่มีการแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบ 

 


